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PMI™ สําหรับภาคการผลิตใน
ประเทศไทย โดย IHS Markit
ภาคการผลิตในประเทศไทยขยายตัว
ในเดือนกันยายน
ผลการสํารวจที่ สําคัญ

PMI สําหรับภาคการผลิตในประเทศไทย

หลังกําจัดปั จจัยทางฤดูกาล, >50 = มีการปรับตัวดีข้ น
ึ นับตัง้ แตเดือนกอนหน า

ผลผลิตและคําสัง่ ซื้อสินคาใหมเพิ่มขึ้นรวดเร็วขึ้น สงผลใหคา PMI
ทัว
่ ไปเพิ่มขึ้น
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50

การจางงานของโรงงานยังคงลดลง

49
48

ความเชื่อมัน
่ ของธุรกิจยังคงมีคาอยูในชวงที่ต่าํ ที่สุดในชวงหนึ่งปี
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ผลการดําเนินงานของภาคการผลิตของประเทศไทยปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อสิน
้

สุดไตรมาสที่สาม ซึ่งไดรับแรงสนับสนุนจากการปรับตัวเพิ่มขึ้นทัง้ ในดานการ
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ที่มา: IHS Markit

ผลิตและคําสัง่ ซื้อสินคาใหม รวมทัง้ คําสัง่ ซื้อสินคาสงออกใหมที่กลับมาเติบโต

อีกครัง้ อยางไรก็ตาม จํานวนพนักงานยังคงลดลงอีกครัง้ ในเดือนกันยายน ใน
ขณะที่ความเชื่อมัน
่ ของธุรกิจยังคงมีคาอยูในชวงที่ต่าํ ที่สุดที่พบในชวงหนึ่งปี

ความคิดเห็น

ขณะเดียวกัน ความกดดันจากภาวะเงินเฟ อยังคงอยูในระดับตํ่า

Bernard Aw หัวหน านักเศรษฐศาสตรที่ IHS Markit ไดใหความเห็น
เกี่ยวกับผลการสํารวจลาสุด โดยกลาววา:

ระดับสต็อกสําหรับทัง้ วัตถุดิบและสินคาสําเร็จรูปตางไมมีการเปลี่ยนแปลง ใน
ดัชนีผูจัดการฝ ายจัดซื้อ หรือ Purchasing Managers’ Index™ (PMI™)

สําหรับภาคการผลิตในประเทศไทยเพิ่มขึ้นจาก 50.0 ในเดือนสิงหาคมมาเป็ น

50.6 ในเดือนกันยายน และสงสัญญาณวาสภาวะของภาคสวนปรับตัวดีข้ น
ึ เล็ก
น อย อยางไรก็ตาม คา PMI โดยเฉลี่ยสําหรับไตรมาสที่สามมีคาอยูที่ 50.3 ซึ่ง
ตํ่ากวา 50.8 ที่พบในไตรมาสที่สอง

สภาวะอุปสงคยังคงชะลอตัว โดยถึงแมวาคําสัง่ ซื้อสินคาใหมจะเพิ่มขึ้นจนมี

คาสูงสุดในชวงสามเดือน แตการเติบโตของคําสัง่ ซื้อสินคาใหมโดยรวมอยูใน

ระดับปานกลาง แมวายอดขายสินคาสงออกใหมจะกลับมาเพิ่มขึ้น การเติบโต
ของยอดขายอยางตอเนื่องกระตุนใหผูผลิตเพิ่มการผลิต แตการเติบโตของ
ผลผลิตโดยรวมยังอยูในระดับเล็กน อย

“อยางไรก็ตาม ตัวบงชีอ
้ ่น
ื ๆ ในการสํารวจชีแ
้ นะวาการปรับตัวดีข้ น
ึ

นี้อาจเกิดขึ้นเป็ นระยะเวลาสัน
้ ๆ ในชวงไมกี่เดือนขางหน า ความเชื่อ

มัน
่ ของธุรกิจในกลุมผูผลิตสินคาในประเทศไทยยังคงมีคาอยูในชวง

คาตํ่าที่สุดในชวงปี ที่ผานมา ในขณะที่การจางงานของโรงงานยังคง

ลดลง และระดับสินคาคงคลังไมมีการเปลี่ยนแปลง ทัง้ หมดนี้ชแ
ี้ นะวา

ไป ทามกลางสภาพแวดลอมการเติบโตทัว่ โลกที่ชะลอตัวลงและสภาวะ

กันยายนทามกลางยอดขายที่เพิ่มขึ้น แตสวนหนึ่งก็เป็ นผลมาจากความ

ทางการคาที่ปรับตัวแยลง

สามารถในการผลิตที่ลดลงดวยเชนกัน ขอมูลการสํารวจบงชีว
้ าจํานวน

“นอกจากนี้ การสํารวจยังแสดงใหเห็นวาการหยุดชะงักที่เกิดจากสภาพ

พนักงานมีการลดลงเพิ่มเติม ทําใหรอบระยะเวลาที่จํานวนพนักงานลดลง

อากาศไดสงผลตอผลการดําเนินงานของผูผลิตวัตถุดิบ ซึ่งสงผลใหการ

ติดตอกันในรอบปั จจุบันนัน
้ เพิ่มขึ้นเป็ นหนึ่งปี

แมวาความคาดหวังของธุรกิจเกี่ยวกับผลผลิตในชวง 12 เดือนขางหน าจะยัง
เป็ นบวก แตยังคงมีคาอยูในชวงที่ต่าํ ที่สุดที่พบในชวงเวลาหนึ่งปี นอกจาก

นี้ บริษท
ั ยังมีนโยบายการเก็บสินคาคงคลังอยางระมัดระวัง โดยระดับสต็อก
ของทัง้ วัตถุดิบและสินคาสําเร็จรูปตางไมเปลี่ยนแปลงเป็ นสวนใหญในเดือน

กันยายน แมวาผูผลิตจะเพิ่มกิจกรรมการซื้ออีกครัง้ แตระดับการเพิ่มขึ้นนี้ยัง

© 2019 IHS Markit

ที่เพิ่มขึ้นเร็วขึ้น รวมทัง้ หวงโซอุปทานที่มีความกดดันมากขึ้นตางชวย

เพิ่มคา PMI ทัว่ ไป

ผูผลิตในประเทศไทยจะยังคงตองเผชิญกับแรงตานทานอยางมากตอ

ระดับงานคงคางเพิ่มขึ้นอีกครัง้ เป็ นเดือนที่หาติดตอกันในระหวางเดือน

อยูในระดับปานกลาง

“ภาคการผลิตของประเทศไทยสิน
้ สุดไตรมาสที่สามในทางบวก จาก

ขอมูล PMI ลาสุดของ IHS Markit ทัง้ การผลิตและคําสัง่ ซื้อสินคาใหม

ตอ...

สงมอบลาชาเชนกัน”

PMI™ สําหรับภาคการผลิตในประเทศไทย โดย IHS Markit

ในขณะเดียวกัน หวงโซอุปทานมีความกดดันเมื่อสิน
้ สุดไตรมาสที่สาม

เนื่องจากการหยุดชะงักที่เกิดจากสภาพอากาศ มีรายงานวาระยะเวลาการสง

ดัชนีผลผลิต PMI

หลังกําจัดปั จจัยทางฤดูกาล, >50 = มีการเติบโตนับตัง้ แตเดือนกอนหน า

การเติบโตของ GDP
รอยละการเปลี่ยนแปลงจากปี
กอนหน าในชวงเวลาเดียวกัน

มอบยาวนานขึ้นเป็ นครัง้ แรกนับตัง้ แตเดือนกรกฎาคมของปี ที่แลว อัตราที่ผล

54

สํารวจมาเป็ นชวงเวลาเกือบสี่ปี ทัง้ นี้เคยมีคาที่เทากันนี้มากอนแลว

52

5

เนื่องจากภาคการผลิตมีรายงานวาปรับตัวเพิ่มขึ้นในระดับเพียงเล็กน อย ความ

50

4

ราคาวัตถุดิบชะลอตัวลงจนมีคาตํ่าที่สุดในชวงเวลาสามเดือน โดยมีรายงาน

48

3

ไว ดังนัน
้ บริษท
ั จึงเพิ่มราคาขายของตนเพียงเล็กน อย แมวาจะมีอัตราเร็วที่สุด

46

การดําเนินงานของผูผลิตวัตถุดิบปรับตัวแยลงนี้มีคาสูงสุดนับตัง้ แตที่ทําการ

กดดันจากภาวะเงินเฟ อจึงเพิ่มขึ้นในระดับปานกลางเทานัน
้ ภาวะเงินเฟ อของ
บางสวนระบุวาเงินบาทที่แข็งคาชวยควบคุมภาวะเงินเฟ อของราคาการนํ าเขา
นับตัง้ แตเดือนมิถุนายนก็ตาม

6
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วิธีการสํารวจ

เกี่ยวกับ IHS Markit

แบบสํารวจมีการเก็บรวบรวมคําตอบในชวงครึ่งเดือนหลังของแตละเดือน และบงชีถ
้ ึงทิศทางการเปลี่ยนแปลงเมื่อ
เทียบกับเดือนกอนหน า ตัวแปรการสํารวจแตละตัวมีการคํานวณดัชนีการกระจาย ซึ่งเป็ นผลรวมของอัตรารอย
ละของคําตอบที่ “สูงกวา” และครึ่งหนึ่งของอัตรารอยละของคําตอบที่ “ไมเปลี่ยนแปลง” ดัชนีนี้มีคาตัง้ แต 0 ถึง
100 โดยคาที่สูงกวา 50 บงชีว
้ าโดยรวมแลวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนกอนหน า และคาที่ต่าํ กวา 50 บงชีว
้ าโดย
รวมแลวลดลง จากนัน
้ จึงนํ าดัชนีนี้ไปกําจัดปั จจัยทางฤดูกาล

IHS Markit เป็ นเครื่องหมายการคาจดทะเบียนของ IHS Markit Ltd. และ/หรือบริษท
ั ในเครือ ชื่อบริษท
ั และชื่อ
ผลิตภัณฑอ่ น
ื ๆ ทัง้ หมดอาจเป็ นเครื่องหมายการคาของเจาของที่เกี่ยวของ © 2019 IHS Markit Ltd. สงวนสิทธิ ์
ทุกประการ

PMI™ สําหรับภาคการผลิตในประเทศไทยโดย IHS Markit ไดรับการรวบรวมโดย IHS Markit จากคําตอบใน
แบบสอบถามประจําเดือนที่สงไปยังผูจัดการฝ ายจัดซื้อในกลุมผูตอบแบบสํารวจซึ่งประกอบดวยผูผลิตประมาณ
400 ราย กลุมผูตอบแบบสํารวจไดรับการแบงหมวดหมูตามรายละเอียดของภาคสวนและจํานวนพนักงานใน
บริษท
ั โดยพิจารณาตามสัดสวนของผลกระทบที่มีตอ GDP

ตัวเลขทัว
่ ไปคือดัชนีผูจัดการฝ ายจัดซื้อ หรือ Purchasing Managers’ Index™ (PMI) โดย PMI จะเป็ นคาเฉลี่ย
ถวงนํ้ าหนักของดัชนีหาดัชนี ไดแก คําสัง่ ซื้อสินคาใหม (30%), ผลผลิต (25%), จํานวนพนักงาน (20%), เวลาสง
มอบของผูผลิตวัตถุดิบ (15%) และสต็อกวัตถุดิบที่ซ้ อ
ื (10%) ในการคํานวณ PMI ดัชนีเวลาสงมอบของผูผลิต
วัตถุดิบไดรับการคํานวณแบบผกผันเพื่อใหมีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่สามารถนํ าไปเปรียบเทียบไดกับดัชนีอ่ น
ื ๆ

หลังจากที่ไดเผยแพรแลว จะไมมีการแกไขขอมูลการสํารวจที่เป็ นพื้นฐาน แตอาจมีการแกไขปั จจัยทางฤดูกาลเป็ น
ครัง้ คราวตามความเหมาะสม ซึ่งจะสงผลกระทบตอชุดขอมูลที่มีการกําจัดปั จจัยทางฤดูกาล
ขอมูลของเดือนกันยายน 2019 ไดรับการเก็บรวบรวมในวันที่ 12-20 กันยายน 2019
สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสํารวจ PMI โปรดติดตอ economics@ihsmarkit.com

การปฏิเสธความรับผิด

IHS Markit (NYSE: INFO) คือผูนําของโลกดานขอมูลที่สําคัญ การวิเคราะห และโซลูชันสําหรับอุตสาหกรรม
และตลาดหลักที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจทัว
่ โลก บริษท
ั นํ าเสนอขอมูล การวิเคราะห และโซลูชันยุคใหมใหแกลูกคา
ในภาคสวนธุรกิจ การเงิน และภาครัฐ ซึ่งชวยพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของลูกคา และนํ าเสนอขอมูล
เชิงลึกที่นําไปสูการตัดสินใจอยางมัน
่ ใจหลังจากไดรับทราบขอมูลเป็ นอยางดีแลว IHS Markit มีลูกคาในภาคสวน
ธุรกิจและภาครัฐมากกวา 50,000 ราย ซึ่งรวมถึงรอยละ 80 ของบริษท
ั ใน Fortune Global 500 และสถาบันการ
เงินชัน
้ นํ าของโลก

หากทานไมตองการไดรับขาวประชาสัมพันธจาก IHS Markit โปรดสงอีเมลมาที่ joanna.vickers@ihsmarkit.
com หากตองการอานนโยบายความเป็ นสวนตัวของเรา คลิก ที่นี่

เกี่ยวกับ PMI

ขณะนี้มีแบบสํารวจสําหรับดัชนีผูจัดการฝ ายจัดซื้อ หรือ Purchasing Managers’ Index™ (PMI®) ในมากกวา
40 ประเทศ และในภูมิภาคที่สําคัญดวยเชนกัน ซึ่งรวมถึงยูโรโซน แบบสํารวจเหลานี้เป็ นแบบสํารวจทางธุรกิจที่
ไดรับความสนใจมากที่สุดจากทัว
่ โลก และไดรับการยอมรับจากธนาคารกลาง ตลาดการเงินและผูดําเนินการตัดสิน
ใจทางธุรกิจ ในดานความสามารถนํ าเสนอดัชนีที่แสดงแนวโน มทางเศรษฐกิจในแตละเดือนที่มีความถูกตอง ทัน
ตอเหตุการณ และมักจะแตกตางจากดัชนีอ่ น
ื ๆ หากตองการเรียนรูเพิ่มเติม โปรดไปที่ ihsmarkit.com/products/
pmi.html

สิทธิทรัพยสินทางปั ญญาในขอมูลที่จัดหาใหในเอกสารนี้เป็ นของหรือเป็ นสิทธิใ์ ชงานของ IHS Markit ไมอนุญาตใหมีการใชงานโดยไมไดรับอนุญาตใด ๆ หากไมไดรับความยินยอมจาก IHS Markit กอน ซึ่งรวมถึงแตไมจํากัดเพียงการทํา
สําเนา การแจกจาย การสงตอหรือการเปิ ดเผยขอมูลใด ๆ IHS Markit จะไมตองมีความรับผิด หน าที่ หรือภาระผูกพันใด ๆ สําหรับหรือที่เกี่ยวกับเนื้อหาหรือขอมูล ("ขอมูล") ที่อยูในเอกสารนี้ ขอผิดพลาด ความไมถูกตอง การละเวน หรือความ
ลาชาใด ๆ ของขอมูล หรือการดําเนินการใด ๆ ที่กระทําไปโดยเชื่อถือตามขอมูลดังกลาว ไมวาในกรณีใดก็ตาม IHS Markit จะไมตองรับผิดสําหรับความเสียหายในกรณีพิเศษ ความเสียหายอันเนื่องมาจากการผิดสัญญา หรือความเสียหายอัน
เป็ นผลสืบเนื่องใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใชขอมูลนี้ Purchasing Managers’ Index™ และ PMI™ เป็ นเครื่องหมายการคาจดทะเบียนของ Markit Economics Limited หรือเป็ นสิทธิใ์ ชงานของ Markit Economics Limited IHS Markit เป็ น
เครื่องหมายการคาจดทะเบียนของ IHS Markit Ltd. และ/หรือบริษท
ั ในเครือ
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